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Výroční zpráva 2009 
 
 

Úvodní slovo ředitelky 
 
 
Vážení dárci a příznivci Světlušky, 
 
 
to nejdůležitější člověk vidí srdcem, řekl Malý princ. Často na tuto větu myslím, když píšu podobné 
zprávy, jako je tato. Předkládáme vám čísla a fakta,  kolik peněz jsme nasbírali, kolik rozdělili. Ta čísla 
jsou ohromná, ale neříkají nic o tom, co jsme viděli srdcem a co v srdci viděli ti, kterým peníze ze 
sbírky Světluška mění život. Čísla nevypráví příběhy.  
 
Věřím, že Vám tato naše již devátá výroční zpráva dokáže jejich radost alespoň trochu zprostředkovat. 
Je věnovaná především jim.  
 
Ale ještě předtím, než Vás za nimi zavedu, mi dovolte dvě čísla: 70 000 0000 Kč Nadační fond 
Českého rozhlasu rozdělil za devět let, z toho 7 524 433 Kč v roce předcházejícím. Obě čísla 
prozrazují mnoho o lidech, kteří žijí v České republice, přičemž to druhé snad ještě více. A co říkají? Že 
u nás žijí lidé s obrovským srdcem, kteří se v době finanční krize ještě více semkli, jsou plni 
uvědomění, solidarity a porozumění. Díky nim Světluška ani žádnou krizi nepocítila. 
 
Jsme rádi, že jim / Vám touto výroční zprávou můžeme přinést svědectví o tom, že pomoc 
Světlušky je vidět.  
 
Zůstaňte prosím s námi v roce příštím. Bude jubilejní, desátý, a my se na něj v Nadačním fondu 
Českého rozhlasu moc těšíme…  
 
 
S úctou 
 
 

 
 
 
Martina Kaderková 
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu  
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Světluška 
 
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou 
Anetou Langerovou svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky, přispívá na 
speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, osobní asistenty 
pro nevidící děti, aby mohly chodit do běžných škol a senioři nemuseli trávit podzim života v ústavu. 
Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně na jejich cestě k samostatnosti. 
 
Během sedmi let se do projektu zapojilo více než 36 tisíc dobrovolníků a 2 miliony dárců. Světluška 
rozdělila na pomoc potřebným téměř 60 milionů korun, přičemž právě v roce 2009 se toto číslo 
navýšilo o 8,3 milionu korun. Za dobu 9 let rozdělil Nadační fond Českého rozhlasu o dalších 10 
milionů korun více – celkem 70 000 000. Tisícům lidí jsme dali vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou 
sami, že jsme s nimi. Na začátku toho všeho byl Český rozhlas, teď s námi pomáhají sta tisíce lidí ze 
všech koutů republiky.   
 
Aby Světluška  mohla zanést světlo všude tam, kde jsou ostrovy tmy, musí nejprve do své pomyslné 
lucerničky světlo nasbírat. Proto vám nejprve představujeme projekty, které jí v tom pomáhají… 

 
Světla Světlušky 
 
 

Benefiční aukce pro Světlušku 
 
První z akcí, na kterých jste v roce 2009 mohli Světlušku potkat, byla květnová vernisáž výstavy 
Magické kouzlo malého světa malířky a výtvarnice Ewy Nemoudry, která se konala v prostorách Praha 
City Center. Z jejího nápadu podpořit Světlušku se zrodil obraz Děvče se sirkami na motivy pohádky 
Hanse Christiana Andersena.  Tento obraz byl pak po skončení vernisáže vydražen na benefiční aukci 
za 30 000 korun. Děvče se sirkami tak svítí nejen svému šťastnému majiteli, ale díky jeho štědrosti 
také těm, kterým Světluška pomáhá. 
 
Poděkování partnerům benefiční aukce: 
Ewa Nemoudry, CumArte - paní Maya Lukas (organizátor benefiční aukce), CEE-Invest 
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Kavárna POTMĚ  
 
Kavárna POTMĚ  
Legendární šansoniérka Hana Hegerová a patronka Světlušky Aneta Langerová na počátku června 
slavnostně přestřihly pásku v pořadí již páté Kavárny POTMĚ. Neodradily je ani husté provazy deště, 
které v tu chvíli skrápěly Ovocný trh za Stavovským divadlem v Praze. „Je to úžasný dar, vidět“, řekla 
paní Hegerová, když vystoupila z kavárny. V tu chvíli už svítilo slunce. 
 
Kavárna POTMĚ měla otevřeno od 11. do 17. června denně v tradičním čase od nevidim do nevidim. 
Za krátkých osm dní přišlo okusit umění dvanácti vyškolených nevidomých kavárníků přesně 1664 
návštěvníků, pro které nevidomí připravili 2447 nápojů. Mezi nimi celé třídy šesti středních škol, ale 
také např. Bára Hrzánová, Marek Taclík či Ondřej Pavelka. 
 
Kromě vyhlášené černočerné kávy mohli návštěvníci kavárny ale i kolemjdoucí nově ochutnat hudební 
vystoupení servírovaná přímo ze střechy kavárny. Pro Světlušku zde koncertovali Chinaski, Michal 
Hrůza a kapela Hrůzy, písničkář a herec Tomáš Klus, ale také nevidomá stipendistka Světlušky Ráchel 
Skleničková.  
 
Naopak Koncert uvnitř kavárny v absolutní tmě připravila pro hosty Aneta Langerová, která se navíc 
na jedno odpoledne proměnila v číšnici. S pomocí nevidomých jí to šlo bezvadně.  
 
Kavárna POTMĚ je benefiční projekt, kterým chce Nadační fond Českého rozhlasu přiblížit nejširší 
veřejnosti, co prožívají lidé, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně. V netradiční černé kavárně si může 
každý na vlastní kůži vyzkoušet, co umí vnímat všemi smysly najednou, kromě zraku. Uvnitř obsluhuje 
tým skvěle sehraných nevidomých číšníků. V prostorách, které vidící jen tuší, se pohybují s nebývalou 
lehkostí a uměním. Usadí vás ke stolu a uvaří vám skvělou kávu. 
 
Návrat z černočerné tmy na denní světlo je oslepující. Návštěva Kavárny POTMĚ však pro většinu 
znamená získat nové vidění. Nevšední zážitek, milá obsluha a originální způsob, jak podpořit sbírku 
Světluška, to všechno jsou důvody, které do kavárny rok co rok přivádí stovky návštěvníků. 
 
Kavárna POTMĚ byla poprvé představena v roce 2006 na 41. MFF Karlovy Vary, kde se záhy stala 
jedním z nejnavštěvovanějších festivalových míst. O rok později byla poprvé představena v Praze na 
Ovocném trhu, odkud opět odcestovala na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů. 
 
V roce 2009 přispěli návštěvníci do sbírky Světluška částkou 239 399 Kč. Od počátku projektu se tato 
částka vyšplhala na  1 461 334 Kč. 
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Když se řekne Kavárna POTMĚ 
 
Svět bez světla, barev a tvarů 
Jen málokdo má skutečnou představu o slepotě. Svět bez světla, barev a tvarů, ve kterém se 
nemůžete spolehnout na své oči. 
 
Představte si, že si nepřečtete noviny, nepodíváte se na film. Nebudete vědět o ceduli s upozorněním 
na výluku tramvaje, dál budete čekat na zastávce, dokud vám to někdo nepoví. Sami si už 
nenakoupíte, protože váš oblíbený malý krámek na rohu zrušili, a v novém obchodním centru stejné 
zboží obvykle nezůstane na témže místě dva dny po sobě. Žijeme ve světe, který je zaměřený na 
vizuální informace. Snad právě proto nám ze všech pěti smyslů představa ztráty zraku nahání největší 
strach. 
 
V Kavárně POTMĚ se setkáte s lidmi, kteří vás přesvědčí, že život ztrátou zraku nekončí. Noviny čtou 
na počítači s hlasovým výstupem, filmy poslouchají s komentářem vizuálních scén pro nevidomé. Po 
trasách do školy či do zaměstnání se pohybují s pomocí bílé hole nebo vodícího psa. 
 
Sehraný tým profesionálů 
Uvnitř se pohybují s naprostou lehkostí. Hned jsou u vás a vzápětí slyšíte jejich hlas o několik metrů 
dál. Nic nevidíte. Jen tušíte. Bylo to vlevo nebo vpravo? 
Pohybovat se v absolutní tmě je umění. Naučit se jej vyžaduje mnoho odhodlání, vytrvalosti a taky 
trochu talentu. Není to nemožné, jen obtížné. Pracovat v Kavárně POTMĚ je  náročné nejen co do 
prostorové orientace, ale i na soustředění a paměť. 
Uvnitř je to jako v úlu.  „Vidící se potmě obvykle potřebují ubezpečovat, že s nimi u stolu jejich 
soustolovníci stále sedí, že jim neutekli a oni si nepovídají sami se sebou“, říká Markétka, která se 
letos projektu účastnila již počtvrté.  
Ostatní smysly jsou v naprosté tmě zjitřené, možná právě proto se nám v kavárně vše zdá trošku více 
hlasitější, než jsme zvyklí.  
 
Obrácené role 
V Kavárně POTMĚ okusíte obrácené role. Tak jako se nevidomí ve vizuálně zaměřeném světě spoléhají 
na pomoc vidících, např. na přechodu pro chodce, ve tmě se oni stávají našimi průvodci, kterým 
musíme důvěřovat. Pokud jste si jednou tmu osahali, už nikdy nezapomenete, jak pro vás bylo 
důležité, že vám někdo popsal, kam vás vede, upozornil na překážky kolem, vysvětlil vám, kam 
pokládá hrníček s horkou kávou, a kde najdete cukr a lžičku…  
 
Zeptejte se srdce 
V černočerném prostoru Kavárny POTMĚ uvidíte svět jinýma očima. Možná vám nebudou chybět 
barvy. Možná vám bude ze všeho nejvíce chybět, že nemůžete číst ve tváři svých blízkých… Nezbude 
vám, než se obrátit na své srdce, zeptat se jej, co vidí. 
 
Tajemství Kavárny POTMĚ 
Jak to vypadá uvnitř kavárny je obestřeno tajemstvím. „Pokud se to chcete dozvědět, musíte zapojit 
všechny smysly a svou fantazii, ale i tak se pravdu nikdy nedozvíte....“, říká s úsměvem Alenka.        
„Se světlem vás dovnitř nepustíme. Leda se Světluškou, a Kavárna POTMĚ je jediné místo, kde 
nesvítí“, dodává a směje se. Také ona se projektu účastnila poněkolikáté. „Otevření kavárny předchází 
intenzivní školení. Nejprve se musíme všichni naučit dokonale zvládnout prostor. Pomáhají nám 
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speciální značky na podlaze, na stěnách, krokování. Vzdálenost také odhadujeme podle toho, jak      
se od stěn odráží zvuk. Ale když je kavárna plná, není možné se na toto plně spoléhat.“ dodává 
 
Inspirace v zahraničí  
Projekt je inspirován v zahraničí, avšak systém, jak první česká Kavárna POTMĚ funguje, je zcela 
původní a vznikl u nás. V zahraničních restauracích, ve kterých pracují nevidomí, probíhá příprava 
nápojů v osvětlené části vidícími pracovníky. V české Kavárně POTMĚ se o vás nevidomí postarají od 
začátku do konce. Mají přehled o obsazenosti stolů, ke kterému vás dovedou, a pravé italské espreso 
vám připraví na profesionálním kávovaru. „Vidící pracovníci nejsou téměř potřeba, pomáhají jen 
s placením, a to jen kvůli jistotě návštěvníků, kteří si platbu mohou zkontrolovat“, vysvětluje autorka 
projektu Martina Kaderková.  
 
 
A jak to funguje? 
 
Neobvyklá  magnetická tabule 
Před Kavárnou POTMĚ vás vítá hosteska Míša. Hned ví, ke kterému stolu vás nechá odvést.              
Na magnetické tabuli si hmatem zaznamenává, jak lidé do kavárny přichází a odchází. „Ne, ty barvy 
jednotlivých magnetků opravdu nic neznamenají“, směje se. Než vstoupíte do neznáma, krátce vám 
představuje Světlušku, do jejíž sbírky přispíváte zakoupením kávy a hrníčku. Pak vás vyzve, abyste se 
zbavili jakéhokoli zdroje světla. „Uvnitř kavárny je totiž tma tmoucí, takže svítí i ciferníky hodinek, byť 
schované do rukávu košile. Nechcete si přece pokazit zážitek ze tmy, že?“ nabádá vás.  
 
Vzhůru do tmy 
To už se vás ujímá průvodce Petr, který vás spojí do vláčku, a hurá do tmy. Procházíte třemi dveřmi. 
Až za těmi posledními je temná noc. „Troje dveře brání tomu, aby do kavárny prosvitl byť jen 
pramínek denního světla“, vysvětluje Petr. „S tím jsme si hodně lámali hlavu, než jsme to vymysleli“, 
dodává. „V kamenné kavárně by to bylo snazší, ale tato je mobilní, sestavená z šesti propojených 
kontejnerů, takže to jsou vlastně improvizované podmínky. Kavárna musí být naprosto utěsněná, ale 
zároveň v ní musí být i dýchatelně. V nevelkém prostoru se pohybuje okolo 26 lidí, proto je uvnitř 
klimatizace“. Má perfektní přehled, však také byl u zrodu celé myšlenky. 
 
 
Šestibod Braillova slepeckého písma 
„V Kavárně je celkem šest stolů ve tvaru šestibodu Braillova slepeckého písma. K jednomu z nich teď 
půjdeme, pamatujte si, že je to stůl číslo 3“. Ke stolu vás odvádí po obvodu kavárny. Jejím středem 
vedou speciální značky, po kterých se pohybují výhradně číšníci. V každé směně jsou dva.              
„To je nutnost, nosíme horké nápoje, a proto musíme zabránit srážce“.  Petr vám ještě stačí sdělit 
jméno „vašeho číšníka“, a už mizí v překvapivě černějším prostoru, než jste si představovali. Slyšíte 
jen tiché klapnutí dveří. 
 
Cukrem už se musíte strefit sami 
„Dobrý den, jmenuji se Markéta a budu vás dnes obsluhovat“, ozve se příjemný dívčí hlas. „Mohu vám 
nabídnout silné italské espreso nebo dva druhy čaje. Budete si ke kávě přát vodu, mléko nebo cukr?“, 
ptá se. 
„Uprostřed stolu můžete odložit, to co nepotřebujete, je tam odpadkový koš, tak do něj nesahejte“, 
směje se Markéta a mizí pryč. Než se nadějete, je zpátky a žádá vás, abyste si dali ruce na hranu 
stolu. Po stole vám pak sune šálek kávy a žertem dodává: „cukrem dovnitř se už musíte strefit sami“. 
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Zpívající hladinka 
Od vedlejšího stolu je slyšet melodie Beethovenovy Elišky. Markéta právě nalévá před očima jiných 
hostů teplý čaj. Oči nic nevidí, ale uši slyší. Když se hladina čaje dotkne čidla speciální pomůcky, 
zavěšené na hrníčku, rozezní se známé tóny. „Tuto pomůcku používá barman, který připravuje kávu    
a čaje na baru“, vysvětluje zvědavým návštěvníkům odvedle. Šikovná věc. 
 
Šablona na bankovky 
Uvnitř kavárny platíte pomocí žetonů. Na peníze dojde až na světle. „Placení potmě bychom zvládli. 
Máme na to takovou speciální šablonu, každá bankovka má totiž jinou velikost“, osvětluje Markéta. 
„Ale viděli jste ten zástup lidí před kavárnou, placení na světle je přece jen rychlejší. Nechceme, aby 
byl někdo zklamaný, že se do kavárny nedostal“, zamyslí se a s hlasitým smíchem dodává: „A navíc – 
nevíme, jak bychom přijímali případné reklamace.“  
 
Až vám tma bude těsná 
Až vám tma bude těsná, vydáte se na cestu ven. Opatrně za sebou zasunete židli a zavěšeni ve vláčku 
projdete třemi dveřmi. Když se otevřou ty poslední, do očí vás udeří prudké světlo. Je oslepující, 
mžouráte jako krtek. Zase vidíte. Máte pocit, že už víte jaké to je. Ale opravdu víte? Zažili jste tmu, ze 
které můžete kdykoli odejít…   
 
Až příště… 
Možná stále nevíte, jaké to je nevidět, ale až příště potkáte na ulici člověka s bílou holí, zapomenete 
na ostych a zeptáte se, zda a jak mu můžete pomoci. Namísto toho, abyste jej popadli a rozhodli za 
něj, že chce nastoupit do přijíždějící tramvaje. Stanete se Světluškou, která nevidomé provází, pokud 
to tak oni chtějí a potřebují….  
 
 
Kavárna POTMĚ je nejen osvětovým, ale též benefičním projektem. V roce 2009 přispěli její 
návštěvníci v Praze do sbírky Světluška celkovým výtěžkem ve výši 239 399. Za tuto částku může 
Světluška např. pořídit jedno čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a 
přispět čtyřem zrakově postiženým dětem na osobního asistenta, aby mohly chodit do běžné školy se 
zdravými kamarády v místě bydliště. 
 
Poděkování partnerům Kavárny POTMĚ: 
Finanční skupina AXA, generální partner Světlušky 
HERBADENT, hlavní partner Světlušky 
SKANSKA, ILLY, Hotel Perla, Pietro Filipi, DPD, tiskárna SVS 
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Z návštěvní knihy Kavárny POTMĚ 
 
„Pán Bůh s námi“  
Václav Havel 
 
„Uviděl jsem nekonečno“  
Miloš Forman  
 
„To se jen tak nevidí“ 
Andrea 
 
„Lidé jsou konečně bez rozdílu – úžasný zážitek“ 
Jana z Aše 
 
 „Krásný zážitek plný křehké krásy, kterou člověk v dnešní době zapomíná vnímat.“ 
Jana 

 
„Díky za to, že zvládáte statečně svůj osud a poskytujete vzácnou a příjemnou chvíli i nám vidoucím, 
ale někdy i „slepým“.“ 
Rita D. 

 
„Přišli, viděli, vešli, neviděli, pili, divili, odešli … :-)“ 
Květa + David 

 
„Mockrát bych chtěl poděkovat za možnost namočit pytlíček s cukrem do kávy, aniž by se mi mohl 
někdo smát! Přeji mnoho úspěchů s projektem.Naviděnou“  
Honza 
 
„Bylo to úžasné! Skvělý nápad. A obsluha – v žádné kavárně ani v restauraci jsem nezažila tak 
příjemnou a pohotovou obsluhu. Děkuji, přijdu zas. :-)“ 
Betty 

 
„Nevšední zážitek, představit si, jak asi vypadá člověk, který vás obsluhoval. A představa to byla na 
mou duši krásná. Díky všem“ 
 Míša 

 
„Z původního překvapení se stala tma mojí naprostou součástí. Děkuji“ 
 Katka 

 
„Do srdce je vidět i ve tmě.“ 
Petr + Káťa 

 
„Netušil jsem, jak lidé vypadají ve tmě – jsou krásní. Děkuji za zážitek.“ 
R. 
 
„Krásný nápad, výborný zážitek! Díky, že otevíráte lidem (nejen) oči! :-)“ 
Iva M. 
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Den, kdy svítí Světlušky 
 
Tradiční prodejní charitativní sbírka 
 
9.9.2009 se ulice tří stovek českých měst opět rozsvítily. A nebyly to jen Světlušky, kdo svítil. Svítili 
všichni ti, kdo si od některého z 6 000 dobrovolníků, oblečeného do originálního kostýmu broučka, 
koupili charitativní náramek, magnetku nebo nově dva různé přívěsky s reliéfem Světlušky. V loňském 
7. ročníku nasbíraly Světlušky do lucerniček 6 054 516 Kč a do sbírky se zapojili dobrovolníci z 435 
středních škol a domů dětí a mládeže. Tato částka představuje nejvýznamnější zdroj příjmů Světlušky, 
srdečně všem děkujeme! 
 
 
Od Světlušek v regionech: 
 
"Do ulic jsme vyrazily už brzy ráno. Zájem lidí přispět byl veliký, někteří dárci, jelikož slyšeli anonce 
v rádiu, i sami přicházeli. Byli velice milí a vstřícní. V jedenáct hodin už jsme neměly jediný sbírkový 
předmět," Světluška Lenka, studentka ze Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9 
  
"Zájem o Světlušky je velký, prodávají chvíli a zjišťují, že největší zájem je o přívěsky a magnetky. 
Naši studenti si zájem veřejnosti užívají," paní profesorka Hradecká, Střední zdravotnická škol a v 
Kladně 
 
Dobrý den,   
je velice těžké se vyrovnat a naučit žít s nějakým postižením nebo nemocí. Nevidět však tu krásu 
kolem, jak se mění roční doby, rozkvetlé louky, barevný podzim, první sněhové vločky…je moc 
smutné, a proto jsem do toho „šla“. . 
 
Mgr. Jana Dolníčková, Střední škola zemědělská, Chrudim 
 (Pozn. dopis byl zkrácen) 
 
Vážené organizátorky sbírky,  
celá sbírka byla pro naše studenty skvělou sociální zkušeností. Setkávali se s přijetím i odmítnutím, a 
to je škola života…  
 
Všichni se shodli na tom, že za rok půjdou znovu. Děkujeme Vám za příležitost zúčastnit se Vaší 
sbírky. Těšíme se na 7. ročník.  
 
Příjemné sčítání přeje  
 
PhDr. Daniela Hochmanová  
Ředitelka Gymnázia Čakovice, Praha 9 
(Pozn. dopis byl zkrácen) 
 
Poděkování partnerům Dne, kdy svítí Světlušky: 
Finanční skupina AXA, generální partner Světlušky 
HERBADENT, hlavní partner Světlušky 
DPD, Model Obaly, LOAP, G4S, Logwin Road + Rail Czech, OMD, CLV ČR, euroAWK, JCDecaux, tiskárna SVS 
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Koncert Světlo pro Světlušku 
 
„Jsou různá světla, nejmocnější je to, kterým svítí náš zájem o druhé,“ těmito slovy zahájili Aneta 
Langerová a Michal Horáček 5. charitativní večer Světlo pro Světlušku. Jubilejní benefici Nadačního 
fondu Českého rozhlasu, kterou živě vysílala ČT1 a ČRo 1 - Radiožurnál, podpořily zástupy osobností 
blízkých srdci Světlušky, mezi nimi pan Viktor Preiss, Ivan Trojan, Michal Horáček, Jan Budař, Eva 
Holubová, Jiří Macháček s MIG 21, Miro Žbirka, Tomáš Klus; chybět nemohly nevidomé děti - pěvecký 
sbor Duha ze slovenské Levoče a výteční nevidomí hudebníci Mário Bihári a Ráchel Skleničková, 
stipendistka Světlušky. 
 
Společná hudební vystoupení vidících a nevidících hudebníků a zpěváků vznikala speciálně pro tento 
večer, stejně jako unikátní reportáže DEN POTMĚ, ve kterých si pět známých osobností – Michal 
Horáček, Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová, Vanda Hybnerová a Saša Rašilov – vyzkoušelo prožít den 
bez jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů – zraku.   
 
Večer Světlo pro Světlušku je každoročním vyvrcholením naší celoroční práce a poděkováním dárcům. 
Ti byli v tento večer obzvlášť štědří - během krátkých 52 minut poslali 81 946 dárcovských SMS, 
dalších 181 324 Kč přislíbili prostřednictvím call centra. V následujících třech týdnech však přišlo na 
sbírkové konto o dalších 600 000 Kč více. Výtěžek koncertu se tak vyšplhal na neuvěřitelných 
3 030 963 Kč. Srdečně děkujeme! 
 
 
Poděkování partnerům koncertu Aneta pro Světlušku: 
Finanční skupina AXA, generální partner Světlušky 
HERBADENT, hlavní partner Světlušky 
Česká televize, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Agentura Art Shock, manželé Václav a Dagmar Havlovi, 
jejichž nadace Vize 97 spravuje prostor Pražské křižovatky – kostel Sv. Anny, Rental PRO, Hotel Perla, 
Ambiente, Pietro Filipi, tiskárna SVS 
 

 
Kalendáře pro Světlušku 
 
V loňském roce jsme spolu s firmou Model Obaly a agenturou Antipol poprvé představili Kalendáře pro 
Světlušku, tedy nový projekt, který opět rozšířil možnosti, jak přispět do sbírky Světluška. Nástěnný 
kalendář bylo možné zakoupit ve vybraných knihkupectvích a galeriích po celé České republice či 
prostřednictvím objednávky u agentury Antipol.  
 
Prodejem kalendáře s nádhernými ilustracemi Jiřího Trnky, mezi nimiž nechyběl ani obrázek 
Karafiátových broučků s lucerničkou, se podařilo získat celkem 145 027 Kč.  
 
Zájem lidí, kteří se tímto způsobem rozhodli Světlušku podpořit, nás mile překvapil, proto jsme se 
rozhodli spolu s našimi partnery společností Model Obaly a agenturou Antipol v tomto projektu 
pokračovat. Na podzim roku 2009 jsme v Paláci knih LUXOR na Václavském náměstí společně 
s patronkou Světlušky Anetou Langerovou a autorkou obrázků paní Naděždou Kotrčovou slavnostně 
pokřtili nový Kalendář pro Světlušku na rok 2010.  
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Z malebných obrázků známe pražské výtvarnice, vyzařujících krásnou pozitivní energii, se tak mohl 
potěšit každý, kdo si kalendář pro Světlušku zakoupil, a to nejen při samotné vernisáži, ale opět také 
ve vybraných knihkupectvích a galeriích či prostřednictvím objednávky u agentury Antipol. 
 
A protože se kalendáře prodávaly ještě v lednu a únoru roku 2010, celkový výtěžek z jejich prodeje se 
dozvíme z následující výroční zprávy. 
 
 
Poděkování partnerům kalendářů pro Světlušky: 
Agentura Antipol, Model Obaly a paní Naděžda Kotrčová, která Světlušce zdarma poskytla reprodukce 
svých obrázků 
 
 

Novoročenky pro Světlušku 
Není hezčí přání než to, které jde od srdce. U Novoročenek pro Světlušku to platí dvojnásob. Partner 
Světlušky agentura Antipol nabídla firmám netradiční novoročenky, které pomáhají. V tištěné či 
elektronické podobě si tak mohly firmy objednat opravdu pěkný dárek pro své obchodní partnery a 
zároveň přispět na dobrou věc. Na přípravě Novoročenek pro Světlušku se podíleli kromě jiných 
pražská výtvarnice Naděžda Kotrčová, Jiří Novák, člen Unie českých karikaturistů, a také sedmiletá 
Jana Sojková ze Základní a mateřské školy v Lišově. 
 
Příjem z prodeje těchto novoročenek ve výši 88 710 Kč pak agentura ANTIPOL věnovala na projekt 
Světluška. 
 
 

 V roce 2009 jste mohli potkat Světlušku také…  
na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu, Dětském dni  Českého rozhlasu v ZOO Praha, United 
Islands of Prague, tradičním Mikulášském charitativním bazaru v Pražské křižovatce a na dalších 
akcích, které pro Světlušku pořádaly spřátelené organizace a domy dětí a mládeže. Na všech těchto 
místech jste měli možnost dozvědět se více o Světlušce, zahrát si hry, které simulují ztrátu zraku, či si 
koupit některý ze sbírkových předmětů.  

 
Kampaně 
V roce 2009 jsme představili celkem 4 vizuální kampaně.  
 
První dvě byly kampaněmi ke Kavárně POTMĚ. Motiv OTEVŘENO OD NEVIDIM DO NEVIDIM, jehož 
autorem je DDB Praha, je s naší kavárnou již natolik spojený, že si jí už bez něj ani nedovedeme 
představit. Tuto kampaň jsme v roce 2009 obohatili o bubliny odkazující na slavnostní otevření s paní 
Hanou Hegerovou a Anetou Langerovou a také o jména interpretů, kteří vystoupili na střeše Kavárny 
POTMĚ v rámci doprovodného programu. Tato kampaň byla k vidění v tiskové inzerci, letáčcích, 
plakátech, skládačce a internetu. 
 
Nově jsem pak představili kampaň s motivem RANDE NASLEPO, kterou jsme do kavárny chtěli přilákat 
spíše mladší cílovou skupinu. Tento druhý motiv vznikl v agentuře McCann Erickson a vidět jste ho 
mohli v tiskové inzerci a na plakátech.  
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Třetí kampaň proběhla před zářijovou sbírkou „Den, kdy svítí Světlušky“. Autorem originálního 
komiksově laděného vizuálu je Dominik Herr, který pracuje pro Světlušku za symbolický honorář jako 
grafik již několik let. Kampaň byla k vidění v tiskové inzerci, na CLV, plakátech, letáčcích a internetu.  
 
Čtvrtá úspěšná kampaň proběhla v listopadu před závěrem roku a poutala veřejnost k nejvýznamnější 
události Světluščího roku, a sice k 5. ročníku benefičního koncertu Aneta pro Světlušku. Nápad na 
vizuál s využitím komiksového motivu broučka vznikl v dílně Světlušky a graficky jej zpracoval Dominik 
Herr. Kampaň byla k vidění v tiskové inzerci, na CLV, plakátech, letáčcích a na internetu. 
 
Ke každé vizuální kampani souběžně vznikaly rozhlasové anonce, které odvysílal Český rozhlas na 
svých stanicích a také běžely na Rádiu IMPULS. Anonce RANDE NASLEPO, která vznikla ke Kavárně 
POTMĚ a kterou namluvila Aneta Langerová a Pavel Liška, se pak v soutěži kampaní neziskových 
organizací „ŽIHADLO 2009“ umístila na prvním místě v kategorii „radio spot“. A nesmíme zapomenou 
ani na animovaný TV spot RANDE NASLEPO, který byl vysílán v pražských multikinech. 
 
Kampaně upozorňovaly širokou veřejnost na jednotlivé projekty Světlušky a přivedly k nám i nové 
dárce. Ti za celý rok přispěli přímo na sbírkové konto 99999 99999/0100 celkovou částkou 2 913 
610 Kč a poslali celkem 91 589 DMS, což představuje 2 472 903 Kč. Děkujeme! 
 
 
Hlavní mediální partneři: 
Český rozhlas, Hospodářské noviny, OMD, Centrum.cz 
 
Poděkování partnerům: 
Astrosat (tituly TV Star, Glanc), Axel Springer (tituly Popcorn, Top dívky), Bauer Media (tituly Chvilka 
pro Tebe, TV Revue, TV Plus Claudia, Tina), Cinexpress (kina CineStar, Village Cinemas), Cinema, 
Cinema City, CLV ČR, Centrum.cz, Česká televize, Český rozhlas, Economia (Hospodářské noviny),  
euroAWK, IMAX, i-Zurnal.cz, JCDecaux, Krásná paní, Mafra (deníky Lidové noviny, MF Dnes), 
Mediacop (tituly Instinkt, Týden), Motor-Presse Bohemia (tituly Auto 7, Udělej si sám), Ona ví,  Palace 
Media (kina Palace Cinemas), Právo, Rádio Impuls, Ringier (titul AHA), Rozhlas.cz, 100+1,  Týdeník 
Rozhlas 
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Kolik Světluška nasbírala do lucerničky 
 
Nadační fond Českého rozhlasu již devět let propojuje ty, ke kterým osud nebyl příliš štědrý s těmi, 
kteří mohou jejich situaci změnit. Sedmým rokem mu v tom pomáhá Světluška.  
 
V roce 2009 nasbírala do lucerničky celkem 8 844 687 Kč.  
 

 
Jako kořeny stromu 
Dárci, kteří se za těmito penězi skrývají, možná nejsou vidět na první pohled, avšak neviditelní jsou 
jen zdánlivě. Jsou jako kořeny stromů, hluboko ukryté, přesto je zřejmé, že bez nich by žádný strom 
nepřežil a už vůbec by na něm nemohly uzrát šťavnaté plody. 
 
A protože nadace má kořeny ve slově dávat, bez plodů, které její strom nese, by nemohla plnit své 
poslání. Jsme moc rádi, že díky rodině dárců, která se každým rokem zvětšuje, má Nadační fond 
Českého rozhlasu kořeny hluboké a své poslání se mu daří naplňovat. Právě nevidomí, kteří kořeny 
nevidí, mohou jeho plody denně ochutnat. A koneckonců, to důležité člověk vidí srdcem. 
 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat s námi, věřte, že i symbolický dar má tu moc proměnit se 
ve významnou pomoc, když se naše síly spojí. 
 
 

Jen dobré nápady nestačí 
Ani sebelepší nápady nestačí, když nemáte finanční prostředky na jejich realizaci. Je velkým přáním 
každé neziskové organizace propojit své síly se spolehlivým důvěryhodným firemním dárcem a vytvořit 
tak dlouhodobé, stabilní, oboustranně přínosné partnerství. Světluška takového partnera našla ve 
Finanční skupině AXA. Čtyři společné roky ukazují, že to je partnerství prověřené časem, které se 
každým rokem posiluje.  
 
AXA každoročně přispívá Světlušce částkou 2 000 000 Kč na realizaci projektu a od roku 2009, který 
byl pro Finanční skupinu AXA na celém světě ve znamení dobrovolnictví,  jsou do pomoci Světlušce 
zapojeni také její zaměstnanci.  
 
„Naši dobrovolníci pomáhají po celou dobu Kavárny POTMĚ, nejprve projdou speciálním školením pro 
práci s nevidomými ve sdružení Okamžik, poté pomáhají kavárnu stavět, demontovat ale především 
doprovází nevidomé kavárníky po Praze, když se potřebují někam přemístit“, popisuje spolupráci 
Marek Zeman, zástupce generálního partnera. 
 
Postavit Kavárnu POTMĚ je každoročně náročný logistický úkol. Zapojení dobrovolníků ze skupiny AXA 
pro nás znamená obrovskou pomoc. Jsme rádi, že se vzájemná spolupráce, potažmo pouto mezi 
Světluškou a naším generálním partnerem, ještě více prohlubuje.  Těší nás též, že AXA přislíbila svou 
pomoc i v následujícím roce, což nám dovoluje doufat, že i náš generální partner je se Světluškou rád. 
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Komu svítí Světluška 
 
Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký 
životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě, bez pomoci jednoho 
z nejdůležitějších lidských smyslů - zraku. 
 
Světluška přispívá např. na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí 
pomocníky, osobní asistenty pro nevidící děti, tak aby mohly chodit do běžných škol a senioři nemuseli 
trávit podzim života v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně na 
jejich cestě k samostatnosti.  
 
Dlouhodobé grantové programy 
Světluška přiděluje nadační příspěvky v rámci šesti stálých grantových programů: 
 
• KROK ZA KROKEM 
• ČLOVĚK V NOUZI 
• STIPENDIJNÍ PROGRAM 
• CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU 
• KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽĚ 
• ÚČELOVĚ VÁZANÝ FOND 
 
Grantová pravidla 
O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková 
organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR. 
Podrobná grantová pravidla jsou ke stažení na www.svetluska.net v sekci Jak požádat o nadační 
příspěvek. Na internetových stránkách je též pravidelně zveřejňováno datum uzávěrky veřejného 
grantového řízení o nadační příspěvky ze sbírky Světluška, přičemž jednotlivci mohou o finanční 
pomoc požádat kdykoli v průběhu roku. 
 
Důvěryhodnost sbírky 
S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. 
Využití darované částky je pečlivě sledováno a vyhodnocováno. Za osm let fungování Nadačního fondu 
Českého rozhlasu se nestalo ani jednou, aby nadační příspěvek byl využit v rozporu s uzavřenou 
smlouvou. Světluška tedy může garantovat stoprocentní využití finanční pomoci, kterou dárci jejím 
prostřednictvím poskytují nevidomým z celé České republiky. 
 
V roce 2009 rozhodla o rozdělení nadačních příspěvků grantová komise 3. prosince 
v tomto složení: 
 
Miroslava Adamcová, výkonná ředitelka Nadace Dětský mozek, členka Fóra dárců 
PhDr. Ivan Antov, CSc., ředitel Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro 
zrakově postižené v Praze  
PaedDr. Zbyněk Janečka, PhD., člen prezidia Českého svazu zrakově postižených sportovců, 
zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita 
Palackého 
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PhDr. Monika Janíková, psycholožka, vedoucí Střediska DAR DC Paprsek, předsedkyně občanského 
sdružení pro pomoc dětem a rodičům dětí s postižením 
Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu 
Bc. Šárka Lochmanová, nevidomá absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 
studentka magisterského studia psychologie Masarykovy univerzity, koordinátorka projektu společnosti 
Telefónica O2 v Brně 
PaedDr. Jana Vachulová, poradce rané péče Společnosti pro ranou péči  
 
 
 

Pro koho Světluška svítila v roce 2009 
 
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků ve veřejném grantovém řízení. V roce 2009 
rozhodla podpořit 112 žádostí jednotlivců a 56 projektů neziskových organizací v celkové výši 
7 524 433 Kč. 

 
7 let se Světluškou 
Rádi bychom Vám představili tři z přibližně dvaceti projektů, které Světluška podporuje již sedm let. 
Pro neziskové organizace, které je realizují, se stal Nadační fond Českého rozhlasu zázemím a 
zárukou, že mohou, v této nejisté době, se svými projekty nejen pokračovat, ale i je rozvíjet.  
 
 

Rodiny pod křídly Světlušky  
Světluška pomáhá postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova. Náruč a láska rodičů je 
pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější. U dětí s postižením to platí dvojnásob. 2 000 000 Kč z 
výtěžku sbírky putovaly na projekty Společnosti pro ranou péči v regionech v celé České republice. 
Jejich odborně vyškolení poradci učí rodiče, kterým se narodilo těžce postižené dítě, jak svému 
novorozenému děťátku pomoci. Regionální Střediska pro ranou péči zajišťují osobní návštěvy rodin, 
půjčují stimulační pomůcky a hračky pro děti. Za 7 let Světluška poskytla rané péči 11 740 995 Kč. 
 
 

Světluška a Plaváček 
Pro nevidomé děti znamenají první krůčky do života vstup do neznáma. Poznávání je ukryto jen 
v dotecích dlaní a ve zvucích, které k nim dolétnou. Cizota okolního světa jim nahání strach. To se 
však změní, ponoří-li se pod hladinu vody. Náhle jim vytanou chvíle, které prožívaly v bezpečí pod 
srdcem své matky. Tváře malých vodníčků se rozsvítí.  
Proto Světluška již po sedmé částkou 200 000 Kč podpořila projekt Plaváček pro kombinovaně 
postižené děti, které se ve vodě učí rozvíjet psychomotorické funkce. Od počátku existence projektu 
přispěla částkou 1 439 000 Kč. 
 
 
 

Když slábne zrak i sluch 
Těžko si kdokoli z nás dovede představit, že už neuvidí tváře svých blízkých. Jsou však lidé, kteří se 
naučili žít s postižením zraku, ke kterému se přidružila částečná nebo úplná ztráta sluchu. Aby nebyli 
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tichými izolovanými ostrůvky, učí se ve speciálních kurzech Společnosti pro hluchoslepé LORM 
speciální komunikační techniky a dovednosti, např. Lormovu abecedu, při které využívají hmat. 
Světluška LORM podporuje dlouhodobě, dosud přispěla částkou 6 408 346 Kč, z toho letos částkou 
1 130 000 Kč.  Světluška také přispěla např. Míše K. z Nymburku 47 100 Kč a Zdeňce H. z 
Otrokovic 22 000 Kč na sluchadla, díky kterým mohou obě dívky postižené ztrátou zraku i sluchu 
v kontaktu se svým okolím. 
 
 

Filipovka 
Světluška přispívá dětem se zrakovým postižením na osobního asistenta, aby mohly chodit do běžné 
základní či mateřské školy. Když se však ke zrakovému postižení přidruží jiný vážný handicap, jsou 
tyto děti v běžné škole či školce, mnohdy i ve speciální škole, odmítnuty. Přitom kontakt s jinými dětmi 
je tolik důležitý pro jejich rozvoj. Proto Světluška přispěla na vznik centra Filipovka.  
 
Filipovka pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením, formou ambulantní péče. Tato 
odlehčovací služba je určena pro děti ve věku 2 až 10 let se zrakovým nebo jiným smyslovým, 
tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, jejichž zdravotní handicap jim neumožňuje 
integraci do předškolních zařízení ani denního stacionáře pro děti s postižením. Světluška přispěla 
Filipovce od vzniku centra v létě 2006 dodnes celkovou částkou 1 891 000 Kč. 
 
 
Ivanka K. z Ostravy: Když to osud chce jinak 
Čas očekávání nového života bývá jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě nastávajícího rodiče. 
Každý věří, že se jeho dítě narodí zdravé, neexistuje nic, co by si pro své dítě přál toužebněji. Jenže i 
když pro to udělá vše, osud to může chtít jinak. Narození dítěte se náhle promění v nejnáročnější 
zkoušku, které dosud čelil.  
 
Takovou zkoušku musela podstoupit i maminka dnes už třináctileté Ivanky K. z Ostravy, která se 
narodila s dětskou mozkovou obrnou, mikrocefalií a řadou dalších postižení, trpí epilepsií, plicní 
fibrosou, hypoplazií ledvin a přes veškerou péči doktorů se nepodařilo zachránit její zrak. Přestože je 
Ivanka doživotně připoutána k vozíčku, má to nejcennější - milující maminku, která se rozhodla 
neumístit Ivanku do ústavu, a to ani ve chvíli, kdy je opustil tatínek. Věnuje jí všechen svůj možný čas 
a péči tak, aby byla její dcera spokojená a šťastná. Světluška společně s firmou Arcelor Mittal přispěly 
rodině částkou 80 000 Kč na zakoupení speciálně upraveného vozu, který mamince umožní převážet 
Ivanku v invalidním vozíku na rehabilitaci, hipoterapii a k lékaři.  
 
„Ráda bych touto cestou poděkovala z celého srdce všem lidem, kteří se podílejí na velmi záslužné 
práci Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. V letošním roce jsem byla Vámi obdarována pro 
to, abych zvládla péči o svou těžce postiženou dceru. Pomohli jste mi ulehčit  těžkou životní situaci a 
já si toho nesmírně vážím. Přála bych Vám, aby stejně jako obdarováváte ve své práci ty, kteří to 
potřebují, aby i Vy jste byli obdarováváni jinými lidmi tím, co potřebujete ke svému osobnímu štěstí. A 
nemusí to být vždy peníze, ale často velmi vzácné zdraví a láska. Děkuji Vám mnohokrát, s Vaší 
pomocí to zvládneme,“  napsala Ivančina maminka. Její poděkování patří také Vám!  
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Josef P. z Českého Brodu: dvojnásobná ztráta 
21. srpna 1968 je den ztrát, téměř všichni v tento den o něco přišli. Pro pana Josefa P. z Českého 
Brodu to byla ztráta dvojnásobná, během jediného dne přišel o svobodu i o zrak. Ráno z rádia slyšel 
znepokojující zprávy o ostřelování Českého rozhlasu, nechtěl však přijít o violu, kterou jako člen 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu potřeboval k živobytí, a proto se rozhodl si pro ni dojít. 
Střelbě na ulici se stačil vyhnout, ale následkem silných otřesů, hluku a traumatu u něj započal 
glaukom. I přes 20 očních operací se nemoc nepodařilo zastavit a pan Josef se musel s těžkým 
postižením zraku naučit žít.  
 
Dnes je mu 72 let, srší vitalitou a elegancí, se kterou je možné se potkat snad už jen ve filmech pro 
pamětníky. Přes vysoký věk stále s obrovským nasazením a nadšením učí na ZUŠ a má radost ze 
svých žáků, kteří dosahují vynikajících výsledků. Jeden z nich zpívá v opeře ND, druhý spoluzaložil 
kapelu Divokej Bill, i další jsou jinak úspěšní. Pan Josef též chodí se svou ženou hrát a zpívat do Domu 
pokojného stáří, aby potěšil nemocné. Světluška mu přispěla 11 99 Kč na zakoupení digitální lupy, 
která dokáže zvětšit text natolik, aby jej svým zbytkem zraku přečetl, využije ji zejména pro zápisy do 
třídní knihy. 
 
„Mnohokrát děkujeme, že jste podpořili naši žádost o příspěvek na digitální lupu. Je to pomůcka, která 
mému muži pomáhá při jeho zrakovém postižení a umožňuje mu zpřístupnit informace a komunikovat 
s okolím. Upřímný dík za Vaši pomoc, kterou poskytujete potřebným. Srdečně zaplať Pán Bůh za 
všechno. S přáním všeho dobrého,“ napsala nám žena pana Josefa. I toto poděkování patří i Vám a 
proto se s Vámi o něj dělíme. 
 
 

Vendulka K. z Kunína: Světluška přístavem 
Každý z nás se může ocitnout ve svízelné životní situaci, kterou není možné vyřešit bez pomoci 
bližního člověka. O co těžší to pak musí být pro někoho, kdo nevidí. Světluška je přístavem pro ty, 
kteří se v takové situaci ocitli. Oporu nabídla i tříleté Vendulce a její mamince z Kunína, které postihly 
povodně. Červnová voda minulého roku jim vzala základní vybavení nutné pro skromný život, 
nezůstalo jim prakticky nic. Jako by už tak nebylo pro maminku náročné zajistit, aby Vendulce nic 
nechybělo - stejně jako mnoho jiných maminek, kterým se narodilo těžce postižené dítě, zůstala na 
výchovu dcerky sama. Světluška rodině poskytla příspěvek ve výši 32 000 Kč na základní vybavení 
bytu, jako je postel, lednice a pračka. 
 
Rozvoj talentu  
Světluška stejně jako v předchozích letech směřuje svou pomoc mezi mladé zrakově postižené 
muzikanty, např. osmnáctiletému Jiřímu H. z Petrovic přispěla na příčnou flétnu, devatenáctiletému 
Janu A. z Letohradu na tubu, nebo Josefu Š. z Nového Města na Moravě na digitální piano Yamaha. 
 
„Dobrý den, ve čtvrtek jsme si u dodavatele vyzvedli objednanou flétnu. Jirka byl moc nadšen a hned 
se doma pustil do hraní. Hraje moc krásně a věřím, že flétnu opravdu maximálně využije,“ napsala 
nám Jirkova maminka. 
 
Vzdělání  
Desítky dětí z MŠ a ZŠ i SŠ mají díky příspěvku Světlušky školního asistenta a mohou být integrovány 
do běžných škol, aniž by dojížděly do mnohdy stovky kilometrů vzdálené speciální školy. Světluška 
podporuje ve studiu také 13 zrakově postižených studentů VŠ, mezi nimi např. Romana K. z Brna, 
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který studuje aplikovanou informatiku na Masarykově univerzitě v Brně, či Jana M. z Týnce nad 
Sázavou, jenž studuje na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze.  
 
 
Z dopisů Světlušce: 
 
„Vážení přátelé, děkujeme Vám za Váš finanční dar, s jehož  pomocí jsme mohli zakoupit 
velkoprostorový automobil, který bude sloužit k přepravě našeho zcela bezmocného a nevidomého 
syna Honzíka. Po speciální úpravě pro ležícího chlapce nám automobil bude sloužit dlouhá léta. Vaše 
nadace tak bude vždy přítomna v kruhu naší rodiny a bude nám denně pomáhat při péči o milovaného 
syna. Ještě jednou vám všem moc děkujeme za Vaši pomoc, bez které by se tento „malý zázrak“ 
nemohl nikdy uskutečnit. S hlubokou úctou a vděčností, “ napsali Světlušce rodiče Jana L. ze Zlína. 
  
„Dobrý den. chtěla bych moc poděkovat za finanční podporu Nadačního fondu Českého rozhlasu, bez 
které bychom nemohli Erikovi pořídit tak výbornou kompenzační pomůcku. Trochu jsem měla obavy, 
že to Erik nebude zvládat, přece jen jsou tam speciální programy na zvětšování a hlasový výstup. 
Musím zkonstatovat, že právě tyto programy Erik zvládá lépe než já a od doby užívání se mu zlepšil 
pohled i na učení. Skenujeme texty, které si zvětší dle potřeby a pak se snaží číst. Píšeme také 
"diktáty", počítáme a Erik si sám zkontroluje zda text napsal správně. Kdybych ho opravovala já, jen 
by se rozčílil a nechtěl by pokračovat. Také chodí na internet, kde si najde například recepty na vaření, 
elektronické výrobky  (diktafony) a jiné. Chtěl založit e-mail adresu a bude psát kamarádkám. Velkou 
pomocí je pro Erika i speciální klávesnice na které najde písmenka dřív než manžel. TV lupa předčila 
naše očekávání. To mohu s čistým svědomím říct i při tak krátkém užívání. Doporučila a přála bych ji 
všem, kdo mají problém se zrakem. Zároveň bych chtěla vyslovit obdiv, podporu a poděkování všem, 
kteří odpovídají za výbornou organizaci činnosti nadačního fondu a všem dárcům, bez kterých bychom 
nemohli zpříjemňovat i tak někdy dost komplikovaný život našich blízkých. 
S přání všeho dobrého zdraví,“ napsala Světlušce Erikova maminka.  
 
„Dobrý den, podpory Vaší nadace si velmi vážím a mohl-li bych nějakým způsobem Světlušce její 
přízeň oplatit, rád to beze všeho udělám, protože jak jsem již několikrát napsal, díky nadačním 
příspěvkům jsem mohl odstartovat svou hudební a pěveckou kariéru, za což patří nadaci velký dík. 
Prozatím zůstávám s pozdravem,“ napsal Radek Ž. z Kaliště u Lipí, kterému Světluška poskytla 
stipendium na studium na konzervatoři Jana Deyla. 
 
„Rád bych Vám touto cestou poděkoval za poskytnutí příspěvku na zakoupení mluvícího telefonu pro 
nevidomé. Díky Vaší podpoře a příspěvku od nadace již nemusím být dále závislý na pomoci vidících 
osob v tak všedních každodenních činnostech jako je telefonický kontakt s přáteli. Nově zakoupený 
přístroj mi umožňuje nejen vlastní hovorovou komunikaci, ale také zcela samostatně si vést a používat 
telefonní seznam, přijímat a odesílat sms, využívat datové a časové funkce, pořizovat krátké písemné i 
zvukové poznámky a využívat řadu dalších možností přístroje, pro vidící osoby tak běžných. Takže 
Vám tímto ještě jednou moc a moc děkuji. S přátelským pozdravem  a úctou,“ Dalibor K. z Mokrovic 
 
„Dobrý den, dovolte mi upřímně poděkovat za projevenou ochotu a poskytnutí finanční pomoci na 
dofinancování pořízení digitálního zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem. Tato pomůcka je pro mě 
naprosto nepostradatelná z důvodu osobního i sociálního kontaktu,“ napsal Světlušce Karel K. ze 
Strakonic 
 
„Ráda bych vám srdečně poděkovala za příspěvek na stipendium pro mou dceru Sandru. Velice si 
vážím Vaší pomoci, jelikož je první, kterou mi někdo poskytl, co se týče finančního příspěvku. Má 



 
 

 

Kancelá�: Vinohradská 12, 120 99  Praha 2, I�: 26419068,  tel: 221 551 217-9, fax: 221 551 216 

e-mail: nadacni-fond@rozhlas.cz, www.svetluska.net, bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. �.ú. 416 851 001/5500 
 
 

19 

dcera navštěvuje střední školu v Brně, vzdálenou 200 km od domova, z tohoto důvodu, že žádná jiná 
škola nebyla ochotná mou dceru přijmout, pro její kombinované postižení. Proto tak velká vzdálenost, 
která byla jedinou šancí, aby má dcera dále studovala. Nevím jak dále bych tuto situaci řešila, jelikož 
jsem samoživitelka. Má dcera je na této bezbariérové škole, která je zařízena pro nevidomé velice 
spokojená. Ještě jednou moc pěkně děkuji, “  napsala maminka Sandry W. z Českého Těšína  
 
„Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám srdečně poděkovala jménem svým i mého syna za přidělení 
finančního příspěvku na asistenční služby. Velice si vážíme Vaší pomoci a jme předsvědčení, že na 
úspěšné integraci Vojty v ZŠ má Vaše nadace velikou zásluhu. Vojta nyní nastoupil do 9. ročníku a 
zatím vždy dosáhl vysvědčení s vyznamenáním,“ napsala maminka Vojty Š. z Boskovic. 
 
„Dobrý den, chtěla bych vám moc poděkovat za to, s jakou ochotou jste se věnovali naší žádosti o 
příspěvek na operaci pro naši dceru Beátku. Velice si toho vážíme, ne vždy se člověk setká s takovou 
podporou. Mile nás překvapilo, že nám správní rada Nadačního fondu Českého rozhlasu přidělila tuto 
nemalou částku. Beátce operace v mnohém pomohla a i když to jsou krůčky dopředu jen pomalé, tak 
jsme za to šťastni. Člověk si to ani tak u zdravého dítěte neuvědomí. U nemocného je to vždy malý 
zázrak. Ještě jednou vám tedy děkuji za celou naši rodinu i za všechny, kterým v tak nelehké životní 
zkoušce pomáháte. Se srdečným pozdravem,“ maminka Beáty Ch. z Velkého Meziříčí 
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Podpořené žádosti jednotlivců v roce 2009  
  
Žadatel Předmět žádosti Schválený 

příspěvek 
Alena B. z Prahy Speciální dioptrické brýle 9 000 Kč 

Alena S. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 7 025 Kč 

Aleš M. z Brna Náklady na tandemové závody 20 000 Kč 
Anastázie B. z Prahy Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 4 000 Kč 

Anna H. z Prahy 
Základní kurz obsluhy náročné elektronické 
kompenzační pomůcky  8 500 Kč 

Barbora D. z Velehradu Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 3 000 Kč 
Barbora F. z Kostelce nad 
Černými lesy Kamerová zvětšovací televizní lupa 30 000 Kč 
Beáta Ch. z Velkého 
Meziříčí Neurochirurgická operace 20 000 Kč 
Bohumil D. z Brna Speciální sedačka 25 000 Kč 
Dalibor K. z Morkovic Mobilní telefon s hlasovým výstupem 10 000 Kč 
Dana Š. z Prahy Diktafon  1 850 Kč 
Daniel Š. z Olomouce Studijní stipendium na školní rok 2009/2010 30 000 Kč 
David Z. ze Všestar Osobní asistence 30 000 Kč 
Edita V. z Prahy Mobilní telefon s hlasovým výstupem 5 900 Kč 

Eliška Č. z Řevnice 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 3 425 Kč 

Erik M. z Prahy Digitální zvětšovací televizní lupa a tiskárna 11 500 Kč 

Eva B. z Prahy 
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem, 
braillský řádek a školení k obsluze 25 000 Kč 

Eva B. z Prostějova Osobní asistence 40 800 Kč 
Eva V. z Hlubokých 
Mašůvek Digitální zvětšovací televizní lupa a tiskárna 15 000 Kč 
František M. z Lub u Chebu Operace oční rohovky 25 000 Kč 
Hana H. z Prahy Mobilní odečítač Talks s instalací 6 000 Kč 
Iva K. ze Zlína Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 4 000 Kč 
Ivana K. z Ostravy Motorové vozidlo pro speciální individuální přepravu 80 000 Kč 
Ivo B. z Prahy Tandemové kolo 25 225 Kč 
Jakub Š. z Hradce Králové Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 4 000 Kč 
Jan A. z Letohradu Tuba 30 000 Kč 
Jan B. z Otrokovic Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 6 000 Kč 
Jan G. Z Prahy Přípravek na degenerativní onemocnění sítnice 1 000 Kč 

Jan H. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 7 150 Kč 

Jan L. ze Zlína Motorové vozidlo pro speciální individuální přepravu 50 000 Kč 
Jan M. z Kroměříže Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 4 000 Kč 
Jan M. z Týnce nad Sázavou  Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 
Jan M. ze Skalice nad Studijní stipendium na školní rok 2009/2010 30 000 Kč 
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Svitavou 

Jana H. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 5 850 Kč 

Jana K. z Jesenice Digitální zvětšovací televizní lupa 25 000 Kč 
Jaroslav K. z Mostu Kamerová zvětšovací televizní lupa 20 000 Kč 
Jiří H. z Petrovic Příčná flétna 10 000 Kč 

Jiří H. z Ústí nad Labem 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 6 425 Kč 

Jiřina H. z Praha 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 2 475 Kč 

Jiřina Š. z Děčína Kamerová zvětšovací televizní lupa 9 900 Kč 
Jitka L. z Prahy Vodící pes 176 324 Kč 
Johana F. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 
Josef P. z Českého Brodu Digitální zvětšovací televizní lupa 11 990 Kč 
Josef S. ze Sedlce - Prčice Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 
Josef Š. z Nového Města na 
Moravě Klávesový nástroj Yamaha  39 500 Kč 

Kamila K. Provodína 
Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 
2009/2010 pro studium v zahraničí 30 000 Kč 

Karel K. ze Strakonic 
Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým 
výstupem 10 000 Kč 

Karel L. z Újezdu Přepis učebnic do Braillova písma 8 873 Kč 
Karel L. z Újezdu Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání 6 000 Kč 

Kateřina L. z Hodonína 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 6 700 Kč 

Kristýna Z. ze Znojma Notebook 14 453 Kč 
Libuše P. z Kostelce nad 
Orlicí Studijní stipendium na školní rok 2009/2010 30 000 Kč 
Lubomír H. z Prahy Digitální zvětšovací televizní lupa  19 900 Kč 

Lucie F. z Hrubé Skály 
Asistenční služby pro integraci v základní škole ve 
školním roce 2009/2010 30 000 Kč 

Lucie N. z Přerova Osobní asistence 30 000 Kč 
Mária N. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 15 000 Kč 

Markéta F. z Přerova 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 7 625 Kč 

Martin B. z Rýmařova 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 6 650 Kč 

Martin H. z Otrokovic Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 

Martin R. z České Třebové 
Asistenční služby pro studium speciální základní 
školy 30 000 Kč 

Martin R. z České Třebové Bezbariérová úprava koupelny 20 000 Kč 

Michaela K. Velkého Března 
Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 
2008/2009 15 000 Kč 

Michaela K. z Nymburka Sluchadla 47 100 Kč 
Michaela K. z Nymburka Vodící pes  8 930 Kč 

Michaela K. z Nymburka 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 6 400 Kč 

Michal M. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  6 425 Kč 
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- Kavárna POTMĚ 

Michal R. z Libiny 
Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým 
výstupem 25 000 Kč 

Michal Z. z Ostravy Rehabilitační kočárek 21 246 Kč 
Monika H. z Brna Léčba vodícího psa 10 099 Kč 
Natálie A. z Českých 
Budějovic Slabikář v Braillově písmu 7 500 Kč 

Peter A. z Brna 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 7 150 Kč 

Petr B. z Lomu u Mostu Operace - transplantace umělé oční rohovky 30 000 Kč 
Petr V. z Dříteně Tandemové kolo 10 800 Kč 
Petra Š. z Českých 
Budějovic Studijní stipendium na leden - červen 2010 17 940 Kč 
Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 
Radim K. z Kopřivnice Kamerová zvětšovací televizní lupa 20 000 Kč 
Ráchel S. z Prahy Tandemové kolo 15 500 Kč 
Ráchel S. z Prahy Notebook 12 388 Kč 
Roman K. z Brna Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 
Roman Š. ze Zlína Speciální sedačka 10 996 Kč 
Rostislav Ch. z Bernartic u 
Milevska Tandemové kolo 20 000 Kč 
Sandra W. z Mistřovic u 
Českého Těšína Studijní stipendium na školní rok 2009/2010  30 000 Kč 
Simona B. z Rokytnice nad 
Jizerou 

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností  
- Kavárna POTMĚ 7 125 Kč 

Šárka L. z Brna Studijní stipendium na školní rok 2009/2010 30 000 Kč 
Timea T. z Ostravy Studijní stipendium na rok 2009 20 000 Kč 
Tomáš V. z Brna Asistenční služby na lyžařském kurzu 9 600 Kč 
Václav T. z Prahy Výbava pro běžecké lyžování 9 940 Kč 

Vendula J. z Kunína 
Vybavení domácnosti - náhrada škody způsobené 
povodní 32 000 Kč 

Vladislav M. z Kladna Předsádka k dalekohledovým brýlím 1 416 Kč 

Vojtěch Š. z Boskovic 
Asistenční služby pro integraci v základní škole ve 
školním roce 2009/2010 30 000 Kč 

Zdeňka H. z Otrokovic Sluchadla 22 000 Kč 

Zdeňka J. ze Šternberka 
Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovou 
podporou 13 714 Kč 

Zuzana K. z Prahy 
Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovou 
podporou 12 578 Kč 

 
 
 
 
Podpořené projekty neziskových organizací v roce 2009 
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Nezisková organizace Projekt Místo  Schválený 

příspěvek 

ARPZPD v ČR, o.s.,  
Klub Hornomlýnská  

Centrum FILIPOVKA  
– odlehčovací služba pro děti se 
zrakovým a kombinovaným postižením Praha  250 000 Kč 

ARPZPD v ČR, o.s.,  
Klub Hornomlýnská  

Centrum FILIPOVKA – osobní asistence 
pro děti se zrakovým postižením Praha  200 000 Kč 

Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR, o.s. Školní integrace 2010 celostátní 150 000 Kč 
Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR, o.s. Setkání rodin 2010 celostátní 50 000 Kč 
Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR, o.s. Tactus 2010 celostátní 50 000 Kč 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči o.s. 

Projekt VÝZVA – služba OASA – osobní 
asistence u dětí a mladých dospělých do 
30 let s těžkým zdravotním postižením Ostrava  100 000 Kč 

Česká asociace zrakově 
handicapovaných 
sportovců, o.s. 

Sportovní a volnočasové aktivity osob 
se zrakovým handicapem celostátní 10 000 Kč 

Český svaz zrakově 
postižených sportovců Plaváček 2010 celostátní 200 000 Kč 
Český svaz zrakově 
postižených sportovců Kadet a junior 2010 celostátní 120 000 Kč 
Český svaz zrakově 
postižených sportovců Žákovská goalballová liga 2010 celostátní 70 000 Kč 
Český svaz zrakově 
postižených sportovců Sportovní tábor 2010 celostátní 35 000 Kč 

Domov pro mne, o.s.  
Osobní asistence u dvojčat se zrakovým 
a mentálním postižením  Brno 20 000 Kč 

Gymnázium pro 
zrakově postižené a 
Střední odborná škola 
pro zrakově postižené Slyším, hraji, zdokonaluji se v orientaci Praha  25 000 Kč 
o.s. LORM – Společnost 
pro hluchoslepé  

Sociální rehabilitace osob s 
hluchoslepotou celostátní 600 000 Kč 

o.s. LORM – Společnost 
pro hluchoslepé  

Sociálně aktivizační služby pro osoby s 
hluchoslepotou: edukačně rehabilitační 
pobyty a klubová setkání hluchoslepých celostátní 500 000 Kč 

o.s. LORM – Společnost 
pro hluchoslepé  3. ročník Ceny Hieronyma Lorma celostátní 30 000 Kč 
Občanské sdružení 
Apogeum Filmy pro nevidomé celostátní 250 000 Kč 
Občanské sdružení 
Apogeum Kavárna POTMĚ 2009 Praha 39 200 Kč 
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Občanské sdružení 
OÁZA Hodonín  

Festival Tolerance 2010 – 11. ročník: 
přehlídka zájmové umělecké činnosti 
zrakově postižených občanů - ZUČ Hodonín 20 000 Kč 

Občanské sdružení 
OLIVA Smíme se dotýkat a tvořit pospolu Praha 10 000 Kč 
Občanské sdružení 
Trojka Komplex terapií 

Havlíčkův 
Brod 60 000 Kč 

Okamžik  
- sdružení pro podporu 
nejen nevidomých 

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově 
postiženým Praha 550 000 Kč 

Okamžik  
- sdružení pro podporu 
nejen nevidomých 

Vzdělávací, poradenské a osvětové 
aktivity pro nevidomé a veřejnost celostátní 400 000 Kč 

Okamžik - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých 

Podpora kulturních aktivit osob s 
těžkým zrakovým postižením 2010 celostátní 350 000 Kč 

os Tandem 
Sportovními aktivitami k integraci a 
inkluzi celostátní 60 000 Kč 

Sdružení Neratov, o.s. 
Asistence pro zrakově postiženého 
košíkáře chráněné dílny 

Bartošovice  
v Orlických 
horách 25 000 Kč 

Sdružení pro Střední 
školu sociální 
PERSPEKTIVA a VOŠ 
s.r.o. a Komunitní školu Táda Dubí 30 000 Kč 

Sdružení Slepíši 

Dlouhodobý osvětový projekt  „HELE  
LIDI“ pro děti základních a mateřských 
škol 

Vysočina a 
Jihomoravský 
kraj 110 000 Kč 

Společnost pro ranou 
péči, o.s. SPOLU 2010 – kurzy pro rodiny celostátní 300 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Brno Zraková stimulace - světlo pro rodinu 

Jihomoravský
Zlínský kraj a 
Vysočina 250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP České Budějovice Znám a umím 

Jihočeský 
kraj a 
Vysočina 250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Liberec 

Program stimulace zraku pro děti se 
zrakovým postižením raného věku 

Liberecký, 
Králové- 
hradecký a 
Ústecký kraj 250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Olomouc 

Program stimulace zraku pro klienty 
Střediska rané péče SPRP Olomouc 

Olomoucký, 
Zlínský a 
Pardubický 
kraj 250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Ostrava 

Rozvoj zrakového vnímání u dětí se 
zrakovým postižením 

Moravsko-
slezský kraj  250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Plzeň Přijedeme až k vám II 

Plzeňský a 
Karlovarský 200 000 Kč 
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kraj 

Středisko rané péče 
SPRP Praha 

Ambulantní stimulace zraku doplněná o 
terénní konzultace instruktorem 
stimulace zraku 

Středočeský, 
Ústecký, 
Pardubický 
kraj a Praha 250 000 Kč 

TJ zrakově postižených 
ZORA PRAHA 

Cyklistická aktivita zrakově postižených 
pro rok 2010 celostátní 20 000 Kč 

TJ zrakově postižených 
ZORA PRAHA 

Běžecké lyžování zrakově postižených 
pro rok 2010 celostátní 20 000 Kč 

TJ ZRAPOS Opava, o.s. 

Velikonoční turnaj  
- XVII. ročník mezinárodního turnaje 
zrakově postižených sportovců  
v kuželkách celostátní 15 000 Kč 

Univerzita Hradec 
Králové - středisko 
podpory pro studenty 
se specifickými 
potřebami Augustin 

Kompenzační pomůcka pro studenty se 
zrakovým postižením na Univerzitě 
Hradec Králové 

Hradec 
Králové 30 000 Kč 

ZŠ a Praktická škola 
Hmatáme, poznáváme, rozvíjíme své 
schopnosti 

Dvůr Králové 
nad Labem 17 949 Kč 

ZŠ Dubá 
SPONKA – Společně Pomáháme 
Nevidomým KAmarádům Dubá 90 000 Kč 
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Kontaktní údaje: 
 
Nadační fond Českého rozhlasu 
Vinohradská 12 
120 99  Praha 2 
 
e-mail: svetluska@rozhlas.cz 
www. svetluska.net 
 
Sbírkové konto Světlušky: 99999 99999/0100, KB 
Provozní účet: 416 851 001/, Raiffeisenbank 
DMS: DMS SVETLUSKA na číslo 87777, pro roční podporu ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA 
 

Ředitelka  
Martina Kaderková  

Zástupkyně ředitelky 
Šárka Jurásková  
 
Vedoucí grantových programů  
Jiřina Nachtmannová  
 
Koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce 
Produkce  
Milada Jašová  
 
Vedoucí sbírkového dne 
Ivana Jančová  
 
Asistentka 
Helena Bartoňová  
 
 
Spolupracovníci na projektech Nadačního fondu Českého rozhlasu (DPP, DPČ): 
Marie Bendová, Blanka Hráchová, Kristýna Fialová, Martina Kasalová, Miloš Kejklíček, Veronika 
Musilová, Marie Payneová, Alena Procházková, Lucie Soukupová 
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